
Para tornar sua loja mais competitiva em um setor com 
grande oferta de crédito e concorrência acirrada, é preciso 
uma solução completa e abrangente.

O Gestão Empresarial | ERP da Senior, com funções 
específicas para o segmento eletromóveis, é a ferramenta 
ideal para ampliar a visão estratégica de gestores, agilizar 
as operações de loja e proporcionar integração entre dados 
gerados por diferentes departamentos. Com ele, você terá 
módulos acessíveis para um atendimento eficiente e maior 
controle nas funções de retaguarda e backoff ice.

Garanta mais disponibilidade nas atividades de rotina, 
agilizando a solicitação de pedidos, realização de 

cadastros de clientes, emissão de notas, recebimento 
de mercadorias. Tenha mais agilidade no caixa, mais 
segurança e precisão na análise de crédito e acompanhe 
as movimentações financeiras de toda a rede.

Através de dashboards e demonstrativos de resultados,
os gerentes terão recursos essenciais para definir 
estratégias de rentabilidade, aumentar a produtividade, 
reduzir perdas, identificar potenciais consumidores, 
gerenciar mix de produtos e níveis de estoque: itens 
essenciais para a formação de preços e ganhos em escala.

Tenha em sua rede uma solução para aquecer suas 
vendas e simplificar as operações do dia a dia.

• Rapidez no acompanhamento de resultados
• Rapidez no processo de vendas
• Redução de processos manuais
• Sistema operacional flexível (Linux e Windows)
• Aumento da rentabilidade

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Gestão Empresarial | ERP
Ideal para o segmento de Varejo Eletromóveis.

Para tornar sua loja mais competitiva em um setor com 
grande oferta de crédito e concorrência acirrada, é preciso 
uma solução completa e abrangente.

Gestão Empresarial
Ideal para o segmento de Varejo Eletromóveis.

MAIS AGILIDADE NO CAIXA
E CONTROLE NO BACKOFFICE. 
A SOLUÇÃO QUE PREPARA AS SUAS 
LOJAS PARA OS DESAFIOS NO VAREJO.



ÁREAS DA SOLUÇÃO

• Vendas por número de série

• Controle de garantia estendida

• Seguro parcela protegida

• Pagamento em múltiplos cartões (TEF)

• Correspondente bancário 

• Recarga de celular

• Emissão de cupom fiscal (PAF-ECF) 

A solução de PDV contempla a emissão de cupons fiscais e o cumprimento das regulamentações, 
com recebimento de valores, totalmente integrada com a solução de retaguarda.

PDV

Os módulos PDV, Retaguarda e Backoffice foram 
desenvolvidos em três camadas interdependentes, 
que operam de formas integradas, porém diferenciadas. 
Assim, as funcionalidades são mantidas mesmo  
quando existir necessidade de revisão  
ou assistência técnica.

CAMADAS INDEPENDENTES

• Controle e reposição de estoque
• Nota fiscal eletrônica (NF-e)
• Pedido de venda
• Operação independente da comunicação  

com o backoffice
• Multiplataforma (Windows e Linux)
• Controle de entrega e montagem
• Recebimento para assistência técnica

RETAGUARDA

• Análise de crédito
• Cobrança
• Políticas comerciais
• Controle de margem de contribuição
• Pagamento de comissão com base em margem
• Controle de venda de serviços (garantia estendida/seguro)
• Controle de cotas de compra
• Controle de entrega e montagem

BACKOFFICE

0800.648.3300
senior.com.br/eletromoveis
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